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На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона 

о Војсци Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС и 36/18) 
и члана 17. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон), на предлог Министарства одбране,  

Влада доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Даје се сагласност на Правилник о измени Пра-

вилника о накнади путних и других трошкова и других 
примања у Војсци Србије, Број: 1889-21 од 14. септембра 
2020. године, који је саставни део овог закључка. 

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Мини-
старству одбране. 
 

05 Број:110-7195/2020 
У Београду, 15. септембра 2020. године 

Влада 

Председник, 
Ана Брнабић, с.р. 

598. 
На основу члана 95. став 3. и члана 127. став 2. Закона 

о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), 
члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – 
др. закон), министар одбране доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАКНАДИ ПУТНИХ 
И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ДРУГИХ ПРИМАЊА 

У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о накнади путних и других трошкова 
и других примања у Војсци Србије („Службени војни 
лист”, бр. 18/13, 32/15, 7/16, 19/16, 29/17 и 28/19), у члану 
12. став 3. мења се и гласи: 

 „Изузетно, радом на терену сматра се рад из става 2. 
овог правилника који обавља професионално војно лице 
и цивилно лице, а који траје преко 12 часова а до 24 часа.” 

Члан 2. 

Овај правилник, по добијању сагласности Владе, 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном војном листу”. 
 
Број 1889-21 
У Београду, 14. септембра 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

599. 
На основу члана 74. став 1. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – 
др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), чланa 17. 
став 4. и чланa 24. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), мини-
стар одбране доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ НА ШКОЛОВАЊЕ 
И УСАВРШАВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ  

ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о условима за упућивање на школова-
ње и усавршавање професионалних припадника Војске 
Србије („Службени војни лист”, бр. 10/19 и 7/20), у чла-
ну 2. став 1. после речи: „подофицире” додају се речи: 
„и војне службенике”. 

Члан 2. 

У члану 8. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 
„3) да је обавио приправнички стаж и положио струч-

ни испит за здравствене раднике;”. 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у „Службеном војном листу”. 
 
Број 7130-20 
У Београду, 18. септембра 2020. године 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

ISSN 1821-4088 
COBISS.SR-ID 49270540
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600. 

На основу члана 106. став 9, члана 108. став 9. и 
члана 278. став 9. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 
101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 
24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19), члана 2. 
став 8. Закона о радном времену посаде возила у друм-
ском превозу и тахографима („Службени гласник РС”, 
бр. 96/15 и 95/18) и члана 17. став 4. и члана 24 Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправ-
ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 
и 30/18 – др. закон), министар одбране доноси 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О БЕЗБЕДНОСТИ ВОЈНИХ УЧЕСНИКА  
У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА 

Члан 1. 

У Правилнику о безбедности војних учесника у сао-
браћају на путевима („Службени војни лист”, број 10/14), у 
члану 2. подтачка 6) после речи: „војни учесник у саобра-
ћају” додају се речи: „и у којој је најмање једно лице по-
гинуло или повређено или је настала материјална штета”. 

Члан 2. 

Члан 6. мења се и гласи: 

„Члан 6. 

На предлог уже унутрашње јединице Министарства 
одбране надлежне за функцију саобраћај и транспорт, 
Савет за безбедност војних учесника у саобраћају раз-
матра предлог годишњег плана спровођења превентив-
них активности за повећање безбедности војних уче-
сника у саобраћају пре његовог одобравања.” 

Члан 3. 

Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 

У Министарству одбране и Војсци Србије врши се 
аутоматизована обрада података о саобраћајним незго-
дама војних учесника у саобраћају и саобраћајним пре-
кршајима, којом се обезбеђује формирање (генерисање) 
извештаја, прегледа и образаца за непрекидно праћење 
стања безбедности војних учесника у саобраћају.” 

Члан 4. 

У члану 8. ст. 1. и 2. речи: „Организационе јединице 
Министарства одбране и Војске Србије” замењују се ре-
чима: „Унутрашње јединице Министарства одбране и 
организацијске целине Војске Србије”. 

У ставу 1. речи „1. децембра” замењују се речима: 
„31. децембра”. 

Члан 5. 

У члану 9. став 3. речи: „У оперативном саставу” за-
мењују се речима: „У оперативном саставу, 72. бригади 
за специјалне операције, 63. падобранској бригади и 
Гарди”. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Ужа унутрашња јединица Министарства одбране 
надлежна за функцију саобраћај и транспорт учествује 
у раду стручне комисије за анализу саобраћајне незгоде 
војним возилом у којој је било погинулих лица, изра-
ђује месечне информације о безбедности војних учесни-
ка у саобраћају, израђује периодичне тематске информа-
ције о уоченим појавама у безбедности војних учесника 
у саобраћају и годишњу анализу безбедности војних уче-
сника у саобраћају у Министарству одбране и Војсци 
Србије”. 

Досадашњи став 5. брише се. 
Досадашњи став 6. постаје став 5.  

Члан 6. 

У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
„За обезбеђење услова и унапређење безбедности 

војних учесника у саобраћају, унутрашња јединица Ми-
нистарства одбране надлежна за функцију саобраћај и 
транспорт сарађује са надлежним министарствима и обра-
зовним институцијама у области саобраћаја.” 

Члан 7. 

У члану 30. став 3. речи: „организационе јединице 
Генералштаба Војске Србије надлежне за координацију 
транспорта“ замењују се речима: „јединице Војске Србије 
надлежне за координацију кретања и транспорта”. 

Члан 8. 

У члану 31. став 3. речи: „команде оперативних са-
става и Гарда” замењују се речима: „команде оператив-
них састава, 72. бригаде за специјалне операције, 63. па-
добранске бригаде, Гарде и Централне логистичке базе”. 

Члан 9. 

У члану 32. став 1. речи: „организациона јединица 
Генералштаба Војске Србије надлежна за координацију 
транспорта” замењују се речима: „јединица Војске Србије 
надлежна за координацију кретања и транспорта”. 

Став 2. мења се и гласи: 
„Команда оперативног састава, 72. бригада за специ-

јалне операције, 63. падобранска бригада, Гарда и Цен-
тралне логистичке базе захтев за издавање одобрења за 
ванредни војни превоз подносе јединици Војске Србије 
надлежној за координацију кретања и транспорта најмање 
десет дана пре почетка превоза.” 

У ставу 6. речи: „организациона јединица Генерал-
штаба Војске Србије надлежна за послове из функције 
саобраћај и транспорт” замењују се речима: „ужа унутра-
шња јединица Министарства одбране надлежна за функ-
цију саобраћај и транспорт.” 

Члан 10. 

У члану 35. став 2. речи: „странице товарног простора 
возила” замењују се речју: „клупе”. 

Члан 11. 

У члану 36. испред става 1. додаје се нови став 1, који 
гласи: 

„Војним возилом могу се истовремено превозити 
лица и терет.” 

Досадашњи став 1. постаје став 2. 
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Члан 12. 

У члану 39. после става 1. додаје се став 2, који гласи: 
„Изузетно, по посебном писаном одобрењу надле-

жног старешине, поред лица наведених у ставу 1. овог 
члана, скупни превоз лица могу вршити и лица која по-
седују важећу возачку дозволу издату за управљање мо-
торним возилима категорије D1 и D.” 

Члан 13. 

У члану 42. речи: „организационој јединици Гене-
ралштаба Војске Србије надлежној за координацију тран-
спорта” замењују се речима: „јединици Војске Србије 
надлежној за координацију кретања и транспорта.” 

Члан 14. 

У члану 43. став 1. речи: „команде оперативних са-
става и Гарда” замењују се речима: „команде оператив-
них састава, 72. бригаде за специјалне операције, 63. па-
добранске бригаде, Гарде и Централне логистичке базе”. 

Члан 15. 

У члану 58. став 2. речи: „организациону јединицу 
Генералштаба Војске Србије надлежну за координацију 
транспорта” замењују се речима: „јединицу Војске Србије 
надлежну за координацију кретања и транспорта.”  

У ставу 4. речи: „војног учесника у саобраћају која 
није настала у вези са обављањем службе” замењују се 
речима: „ван војног возила”. 

Члан 16. 

У члану 59. став 2. мења се и гласи: 
„Копију првог примерка извештаја о саобраћајној 

незгоди из става 1. овог члана Војна полиција доставља 
ужој унутрашњој јединици Министарства одбране над-
лежној за функцију саобраћај и транспорт.” 

Члан 17. 

У члану 63. став 1. после речи: „саобраћајним незго-
дама” додају се речи: „и саобраћајним прекршајима.” 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Евиденције о саобраћајним незгодама и саобраћај-

ним прекршајима воде се и у војним јединицама и војним 
установама Министарства одбране, истог ранга.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
После досадашњег става 2. који постаје став 3. додаје 

се став 4, који гласи: 
„Образац Евиденције о саобраћајним прекршајима 

дат је у Прилогу 11. овог правилника и чини његов 
саставни део.” 

Члан 18. 

Члан 64. мења се и гласи: 

„Члан 64. 

Ужа унутрашња јединица Министарства одбране 
надлежна за функцију саобраћај и транспорт одређује 
начин и поступак аутоматизоване обраде података о 
саобраћајним незгодама војних учесника у саобраћају 
и саобраћајним прекршајима.” 

Члан 19. 

Члан 65. мења се и гласи: 

„Члан 65. 

Војним возилом може управљати запослени у Ми-
нистарству одбране или припадник Војске Србије који 
је постављен односно распоређен на дужност возача или 
инструктора вожње и: 

1) који има важећу возачку дозволу за управљање 
возилом одговарајуће категорије; 

2) који је здравствено способан за возача возила од-
говарајуће категорије; 

3) који је позитивно решио периодични тест провере 
знања из познавања прописа о безбедности саобра-
ћаја на путевима; 

4) који је успешно завршио практичну обуку за упра-
вљање војним возилом. 

Докази о испуњености услова из става 1. овог чла-
на су: 

1) фотокопија возачке дозволе; 
2) лекарско уверење о здравственој способности за 

управљање моторним возилом; 
3) контролни лист са периодичног теста провере 

знања из познавања прописа из безбедности сао-
браћаја на путевима; 

4) сертификат индивидуалне обучености који се из-
даје војном лицу за управљање војним возилом 
или други документ који потврђује да је војно ли-
це успешно савладало обуку. Изузетно, за цивил-
на лица постављена односно распоређена на ду-
жност возача, уместо сертификата као доказ о ис-
пуњености услова може се прихватити записник 
о реализованој практичној обуци на војном возилу 
којим ће управљати. 

Запосленом у Министарству одбране или припаднику 
Војске Србије који је постављен односно распоређен на 
дужност возача или инструктора вожње неборбеног во-
зила издаје се војна возачка дозвола. 

Запосленом у Министарству одбране или припаднику 
Војске Србије који је постављен односно распоређен на 
дужност возача или инструктора вожње борбеног возила 
односно лицима која управљају инжињеријским маши-
нама и средствима унутрашњег транспорта не издаје се 
војна возачка дозвола. 

Војне возачке дозволе издају: 
 1) унутрашња јединица Министарства одбране над-

лежна за функцију саобраћај и транспорт – за за-
послене у Министарству одбране и припаднике 
Војске Србије, осим за Војнобезбедносну агенци-
ју и Војнообавештајну агенцију; 

 2) Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна 
агенција – за припаднике из свог састава. 

Војна возачка дозвола издаје се са роком важења пет 
година. 

Образац Војне возачке дозволе дат је у Прилогу 6. 
овог правилника и чини његов саставни део.” 

Члан 20. 

Члан 66. мења се и гласи: 

„Члан 66. 

Запослени у Министарству одбране или припадник 
Војске Србије који није постављен на дужност возача 
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или инструктора вожње може управљати неборбеним 
возилом:  

1) ако има важећу возачку дозволу за управљање во-
зилом одговарајуће категорије; 

2) ако је здравствено способан за возача возила одго-
варајуће категорије; 

3) ако је позитивно решио периодични тест провере 
знања из познавања прописа о безбедности сао-
браћаја на путевима; 

4) ако је успешно завршио практичну обуку на вој-
ном возилу којим ће управљати у трајању од нај-
мање три наставна часа; 

5) када старешина на положају команданта бригаде 
– базе – флотиле – центра, њему равном и вишем 
положају сматра да је због природе задатака неоп-
ходно да управља неборбеним возилом. 

Докази о испуњености услова из става 1. овог чла-
на су: 

1) фотокопија возачке дозволе; 
2) лекарско уверење о здравственој способности за 

управљање моторним возилом; 
3) контролни лист са периодичног теста провере зна-

ња из познавања прописа о безбедности саобраћа-
ја на путевима; 

4) записник о реализацији најмање три наставна часа 
практичне обуке на неборбеном возилу којим ће 
управљати, који мора оверити руководилац једи-
нице односно установе. 

Лицу из става 1. овог члана издаје се војна возачка 
дозвола.” 

Члан 21. 

У члану 68. став 4. мења се и гласи: 
„Регистар возача војних возила за запослене у Мини-

старству одбране и припаднике Војске Србије, осим за 
Војнобезбедносну агенцију и Војнообавештајну агенцију, 
води се у ужој унутрашњој јединици Министарства од-
бране надлежној за функцију саобраћај и транспорт у 
електронском облику.” 

Став 5. брише се. 
Досадашњи став 6. који постаје став 5. мења се и 

гласи: 
„Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна 

агенција воде регистар возача војних возила из свог са-
става у електронском облику.” 

Досадашњи став 7. брише се. 

Члан 22. 

У члану 71. став 1. после речи: „одреда” додају се ре-
чи: „односно руководиоца војне установе на њему рав-
ном положају.” 

Члан 23. 

У члану 73. став 2. речи: „организационе јединице 
Министарства одбране надлежне за здравствену функ-
цију” замењују се речима: „унутрашње јединице Мини-
старства одбране надлежне за функцију војно здравство”. 

Став 3. мења се и гласи: 
„Здравствене установе из ст. 1. и 2. овог члана издају 

возачима војних возила лекарско уверење о здравственој 
способности за управљање моторним возилом.” 

Члан 24. 

У члану 79. после става 3. додаје се став 4, који гласи: 
„Возачу војног возила, по посебној сагласности уже 

унутрашње јединице Министарства одбране надлежне 
за функцију саобраћај и транспорт, може се издати тахо-
графска картица којом се возач идентификује и који омо-
гућава чување података о активностима возача. За возаче 
војног возила тахографске картице издају се у Агенцији 
за безбедност саобраћаја.” 

Члан 25. 

У члану 80. став 1. реч: „записник” замењује се речју: 
„забелешку”. 

Члан 26. 

У члану 81. став 3. мења се и гласи: 
„Ужа унутрашња јединица Министарства одбране 

надлежна за функцију саобраћај и транспорт обједињава 
предлоге јединица и установа Министарства одбране и 
Војске Србије за избор најбезбеднијег возача Министар-
ства одбране и Војске Србије.” 

Став 4. брише се. 
Став 5. мења се и гласи: 
„Савет за безбедност војних учесника у саобраћају: 
1) разматра и одређује Критеријуме за избор најбе-

збеднијег возача Министарства одбране и Војске 
Србије: 

2) разматра предлоге за избор најбезбеднијег возача 
Министарства одбране и Војске Србије.” 

У ставу 7. речи: „организациона јединица Генерал-
штаба Војске Србије надлежна за саобраћај и транспорт 
и организациона јединица Министарства одбране надле-
жна за функцију саобраћај и транспорт” замењују се ре-
чима: „ужа унутрашња јединица Министарства одбране 
надлежна за функцију саобраћај и транспорт.” 

Члан 27. 

У члану 85. став 2. мења се и гласи: 
„На свим војним возилима на којима је уграђен тахо-

граф за који је Агенција за безбедност саобраћаја издала 
сертификат о одобрењу типа обавезно је његово кори-
шћење, а сва новонабављена теретна возила и аутобуси 
морају имати дигитални тахограф, одобреног типа.” 

Члан 28. 

У члану 97. став 4. реч: „односно” замењује се речима: 
„и друга од”. 

Члан 29. 

Члан 100. мења се и гласи: 

„Члан 100. 

Забрањено је фалсификовање, брисање или уништа-
вање података евидентираних и меморисаних у тахогра-
фу или на картици возача, као и на исписима са дигитал-
ног тахографа. 

Тахографски листићи из аналогног тахографа и тахо-
графски исписи из дигиталног тахографа, као и потврде 
о активностима возача чувају се две године код лица које 
је одређено за обраду и контролу путних радних листа 
војних возила у јединици односно установи.” 
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Члан 30. 

У чл. 46. и 54. речи: „организациона јединица Мини-
старства одбране надлежна за инфраструктуру у сарадњи 
са организационом јединицом Министарства одбране 
надлежном за функцију саобраћај и транспорт” замењују 
се речима: „ужа унутрашња јединица Министарства од-
бране надлежна за инфраструктуру у сарадњи са ужом 
унутрашњом јединицом Министарства одбране надле-
жној за функцију саобраћај и транспорт.” 

Члан 31. 

У чл. 58, 59, 60. и 62. речи: „која је настала у вези са 
обављањем службе,” замењују се речима: „војним вози-
лом.” 

Члан 32. 

У чл. 11, 55, 76. и 81. речи: „организациона јединица 
Министарства одбране надлежна за функцију саобраћај 
и транспорт” у одређеном падежу замењују се речима: 
„ужа унутрашња јединица Министарства одбране надле-
жна за функцију саобраћај и транспорт” у одговарајућем 
падежу. 

Члан 33. 

У чл. 28, 29, 34. и 62. речи: „транспорт опасног тере-
та” у одређеном падежу замењују се речима: „транспорт 
опасне робе” у одговарајућем падежу. 

Члан 34. 

Прилог 8. Пријава за упис у Регистар возача војних 
возила, замењује се новим Прилогом 8. Пријава за упис 
у Регистар возача војних возила, који чини саставни део 
овог правилника. 

Члан 35. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном војном листу. 
 
Број 10461-4 
У Београду, 22. септембра 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

 

Прилог 6. 

 
ВОЈНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

 
 

(предња страна) 

 
 
 

(задња страна) 
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Прилог 8. 

 
ПРИЈАВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР ВОЗАЧА ВОЈНИХ ВОЗИЛА 

 

Б
ро

ј и
зд

ат
е 

во
јн

е 
во

за
чк

е 
до

зв
ол

е 

Ч
ин

 

П
ре

зи
м

е 

И
м

е 
ро

ди
те

љ
а 

И
м

е 

Д
ат

ум
 р

ођ
ењ

а 

М
ес

то
 р

ођ
ењ

а 

ЈМ
Б

Г
 

В
ој

на
 п

ош
та

 

М
ес

то
 (

ло
ка

ци
ја

 је
ди

ни
це

) 

Б
ро

ј ц
ив

ил
не

 в
оз

ач
ке

 д
оз

во
ле

 

К
ат

ег
ор

иј
е 

во
зи

ла
 

В
оз

ач
ку

 д
оз

во
лу

 и
зд

ао
 

Д
ат

ум
 и

зд
ав

ањ
а 

во
за

чк
е 

до
зв

ол
е 

О
гр

ан
ич

ењ
а 

из
 в

оз
ач

ке
 д

оз
во

ле
 

Д
ат

ум
 л

ек
ар

ск
ог

 п
ре

гл
ед

а 

За
 к

ој
у 

ка
те

го
ри

ју
   

   
   

   
 

во
зи

ла
 с

е 
из

да
је

 

Ф
М

 л
иц

а 
ко

је
м

   
   

   
   

   
се

 и
зд

ај
е 

В
В

Д
 

Ф
ор

м
ац

иј
ск

и 
на

зи
в 

је
ди

ни
це

 

Ф
ор

м
ац

иј
ск

и 
на

зи
в 

 
пр

ет
по

ст
ав

љ
ен

е 
ко

м
ан

де
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                                        

 

Напомена: 
– у колону 1 уписати број ВВД уколико је у претходном периоду била издата; 
– В – Возач;  
– И – Инструктор; 
– У – Уједно возач; 
– О – Није постављен односно распоређен на ФМ „Возач”, „Инструктор” и „Уједно возач”. 
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Прилог 11. 

 
ЕВИДЕНЦИЈА О САОБРАЋАЈНИМ ПРЕКРШАЈИМА 
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601. 

На основу члана 4. Уредбе о начелима унутрашњег уређења и систематизације формацијских места у Војсци 
Србије (,,Службени гласник РС”, број 4/20) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 74/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), министар одбране 
доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ФОРМАЦИЈСКИХ 
МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 

Члан 1. 

У Правилнику о утврђивању елемената формацијских места официра и подофицира у Министарству од-
бране и Војсци Србије (,,Службени војни лист”, бр. 9/20, 25/20 и 34/20), y Прилогу ПРЕГЛЕД ЕЛЕМЕНАТА 
ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА ОФИЦИРА И ПОДОФИЦИРА, Табела 10 „Елементи формацијских (радних) места 
на којима се обављају војнополицијски послови у унутрашњим јединицама Министарства одбране”: на ред-
ном броју 3, колона 5 „Напомена”, после скраћенице: „СМР” додају се слово и скраћеница: „и УВЗ”. 

У табели 31 „Елементи формацијских места у Војнотехничком институту”, после редног броја 15 додаје 
се нови ред 15а, који гласи:  

 
Редни 
број 

Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

15а Референт за војнополицијске послове мј 12  

 
У табели 32 Елементи формацијских места у Техничком ремонтном заводу НХ ,,Ђурђе Димитријевић – 

Ђура” на редном броју 5, колона 4, број: „13” замењује се бројем: „12”. 
У табели 42 „Елементи формацијских места у Војној болници Нови Сад”, после редног броја 14 додаје 

се нови ред 14а, који гласи:  
 

Редни 

број 
Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

14а Референт за војнополицијске послове мј 12  

 
У табели 43 „Елементи формацијских места у Војној болници Ниш”, после редног броја 15 додаје се нови 

ред 15а, који гласи:  

 
Редни 

број 
Назив формацијског места ФЧ ПГ Напомена 

1 2 3 4 5 

15а Референт за војнополицијске послове мј 12  

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном војном листу”.  
 

Број 1256-8 

У Београду, 1. октобра 2020. године 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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602. 

На основу тачке 6. Одлуке о образовању Савета за 
научноистраживачку делатност у Министарству одбране 
(„Службени војни лист”, бр. 25/14, 27/16, 11/17, 24/17 и 
12/20) и члана 23. Пословника о раду Савета за научно-
истраживачку делатност у Министарству одбране (акт 
Управе за стратегијско планирање Сектора за политику 
одбране Министарства одбране И број 2-121 од 10. марта 
2017. године), председник Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНОГ 
РАДНОГ ТЕЛА САВЕТА ЗА НАУЧНОИСТРА-
ЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ У МИНИСТАРСТВУ 
ОДБРАНЕ О РЕЦЕНЗИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ 

КЉУЧНИХ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА ОДБРАНУ 

 
1. У Решењу о образовању Сталног радног тела Са-

вета за научноистраживачку делатност у Министарству 
одбране о рецензији и реализацији кључних пројеката 
од значаја за одбрану („Службени војни лист”, бр. 10/13, 
13/16 и 12/20), у тачки 5. подтачка (3) алинеја прва, мења 
се и гласи: 

„– пуковник др Ненко Бркљач, директор Техничког 
опитног центра;”. 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и об-
јављује се у „Службеном војном листу”. 

 
Број 21-348 
У Београду, 16. септембра 2020. године 

 
Председник 

Савета за научноистраживачку 
делатност у Министарству одбране 

Александар Живковић, с. р. 

603. 
Н А Р Е Д Б А  бр. 1-998 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 12. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и члана 17. 
став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)  

п р и м а ј у  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину пешадијског потпоручника: 
БАРОВИЋ Љубомира ЈОВАН, 
БОЖИЋ Озрена МАРКО, 
ВУКАШИНОВИЋ Драгомира МИЉАНА, 
ЂОКИЋ Срђана МИЛОШ, 
ЂОРЂЕВИЋ Горана ВОЈИСЛАВ, 

ЂОРИЋ Мирослава ДАРКО, 
ЗЛАТИЋ Велибора ОГЊЕН, 
ЈАНКОВИЋ Драгољуба НЕНАД, 
ЈОВИЋ Славише ЈОВАНА, 
КОМНЕНОВИЋ Винка ИВАН, 
ОБУЋИНА Александра МАРКО, 
САВИЋ Владана ИВАН, 
СТАНКОВИЋ-БОГАТИНОВИЋ Павла САВА, 
СТОЈАКОВИЋ Миодрага НИКОЛА, 
СТОЈКОВИЋ Нинослава САРА, 
ЦВЕТКОВИЋ Горана ЉУБОМИР; 
у чину потпоручника оклопних јединица: 
ВАСИЋ Радише ОГЊЕН, 
КОМАТИНА Василија АЛЕКСАНДАР, 
ПАВЛОВИЋ Зорана ЈОВАН, 
РАДОВАНОВИЋ Радована ИВАН, 
СТЕВАНОВИЋ Јована НИКОЛА, 
ШЕВО Синише ГАВРИЛО; 
у чину артиљеријског потпоручника: 
АДАМОВИЋ Милољуба ИЛИЈА, 
ВУЧКОВИЋ Драгана ВУКАШИН, 
ГАЛИЈАШ Давора ЛУКА, 
ЂАЧАНИН Радослава СТЕФАН, 
МИШИЋ Живанка МИЛАН, 
РАЧИЋ Бранислава АЛЕКСАНДАР, 
ТРАЈКОВИЋ Драгољуба ЛАЗАР, 
УГРЕНОВИЋ Растимира МИЛОШ, 
ЦВЕЈИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР, 
ЦИГАНОВИЋ Гојка МАЈА, 
ЦОКИЋ Омера МИЛАН; 
у чину потпоручника артиљеријско-ракетних  
јединица за противваздухопловна дејства: 
БОГОЈЕВИЋ Саше АНЂЕЛА, 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Звонка ЉУБИЦА, 
ЛАЗИЋ Ненада МИЛАН, 
МИЛАДИНОВИЋ Зорана АНЂЕЛА, 
ПОПОВИЋ Војислава ЈЕЛЕНА, 
ЦЕКИЋ Горана ДАВИД; 
у чину потпоручника авијације: 
БАНДИЋ Предрага ВУКАШИН, 
КОСТОВСКИ Зорана НЕБОЈША, 
МИЛЕНКОВИЋ Славољуба ТИЈАНА, 
МИЛИЋЕВИЋ Александра МИХАИЛО, 
МИЋУНОВИЋ Игора ВУК, 
ПАМУЧИНА Миодрага ВЛАДИМИР, 
ПЕТКОВИЋ Дејана СТРАХИЊА, 
ПЕТРОВИЋ Зорана ЛИДИЈА, 
СТОЈМЕНОВИЋ Славише САША, 
ТАНАСИЈЕВИЋ Игора ДУШАН; 
у чину потпоручника речних јединица: 
КОСТИЋ Живојина УРОШ, 
РАДОНИЋ Мирослава ФИЛИП, 
САРИЋ Ведрана ЈЕЛЕНА, 
СЛАВКОВИЋ Милуна НИКОЛА, 
СТАРЧЕВИЋ Милоша НИКОЛА, 
СТЕФАНОВИЋ Миломира СРЂАН, 
СТОЈАНОВИЋ Драгана АЛЕКСАНДАР, 
СТОШИЋ Ненада ДУШАН; 
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у чину потпоручника телекомуникација: 
ДУГАЛИЋ Милорада АЛЕКСАНДАР, 
ИВАНОВИЋ Мије МИЛИЦА, 
ЛАЗОВИЋ Љубише АЛЕКСА, 
НОВАКОВИЋ Радомира ДАВИД, 
РАНЂИЋ Милића МЛАДЕН, 
ТРИФУНОВИЋ Мирка АЛЕКСАНДАР; 
у чину потпоручника ваздушног осматрања 
и јављања: 
БОШКОВСКИ Саше ИВАН, 
ДУБОЧАНИН Раденка ПЕТРИНА, 
ЖИВКОВИЋ Мирослава МЛАДЕН, 
КАНДИЋ Јадранка СОЊА, 
МАНОЈЛОВИЋ Душана МАРКО, 
МИЈАТОВИЋ Зорана МИЛИЦА, 
ПОПОВИЋ Дејана МАРИЈА, 
ФИЛИПОВИЋ Братислава СТЕФАН; 
у чину потпоручника финансијске службе: 
ВОЈИНОВИЋ Миодрага ПРЕДРАГ, 
ИЛИЋ Љубинка АНДРИЈА, 
МЛАДЕНОВИЋ Милорада МАЈА, 
НИКОЛИЋ Зорана ОЛГА, 
ПАВЛОВИЋ Слободана СТЕФАН, 
ПАЈИЋ Бранислава АЛЕКСАНДРА, 
ПЕШИЋ Дејана ЂОРЂЕ, 
РАДОЈИЧИЋ Благоја КАТАРИНА, 
ТАСИЋ Дејана НИКОЛА; 
у чину потпоручника техничке службе: 
ГЊАТОВИЋ Славка ПЕТРА, 
ГОЛИЈАН Далибора ДРАГАН, 
ЂУРИЋ Горана ИГОР, 
ЖУНИЋ Ратка ТАМАРА, 
ЗАРИЋ Раде ДИЈАНА, 
ЈОВАНОВИЋ Десимира АНЂЕЛИЈА, 
КРСТИН Радована ПЕТАР, 
ЛАЗИЋ Дарка ФИЛИП, 
МАНЧЕВ Владимира ИВАН, 
МАРКОВИЋ Ивице МИЛОШ, 
МИЈАЈЛОВИЋ  Горана НЕМАЊА, 
МИЛОВАНОВИЋ Мирољуба МЛАДЕН, 
МИШЧЕВИЋ Зорана ДАЈАНА, 
НИКИЋ Славка МИЛОШ, 
НОВКОВИЋ Зорана ЂОРЂЕ, 
ПЕЈЧИЋ Мирослава АЛЕКСАНДАР, 
ПЕТРОВИЋ Братислава МАРКО, 
ПЕТРОВИЋ Славољуба МИЛОШ, 
РАДОВАНОВИЋ Дејана АНАСТАСИЈА, 
РАДОВАНОВИЋ Дејана АНЂЕЛИЈА, 
РАКОЧЕВИЋ Радмила ЈОВАНА, 
РАНЂЕЛОВИЋ Дејана ПЕТАР, 
РАНЧИЋ Дејана ГОРЧИН, 
РИЛАК Слободана ТИЈАНА, 
СТАМЕНИЋ Дејана НЕБОЈША, 
СТАНКОВИЋ Зорана МИЛАН, 
ТРИВИЋ Недељка ДИМИТРИЈЕ; 
у чину интендантског потпоручника: 
МИНИЋ Ивице ТИЈАНА, 
ПЕПИЋ Милорада АЛЕКСАНДАР, 
СТАНИШИЋ Бате ИВАНА, 
ЋИРИЋ Владимира НИКОЛА, 
ФИЛИЋ Сретена МАЈА; 

у чину потпоручника саобраћајне службе: 
АЏИБАБА Дејана  ДЕЈАНА, 
БАЈОВИЋ Славише МИЛИЦА, 
ЂУРОВИЋ Микице ВЛАДИМИР, 
КОЗОДЕР Владимира МАЈДА, 
МИЛОШЕВИЋ Драгана ТЕОДОРА, 
ПОПОВИЋ Борка АЛЕКСА, 
ШЉИВИЋ Драгослава МИЛОШ. 

Примају се у професионалну војну службу са даном 
12. септембра 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

604. 
Н А Р Е Д Б А  бр. 1-999 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 12. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 73. и члана 136. став 1. тачка 1) За-

кона о Војсци Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) 
и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – 
др. закон)  

п р и м а ј у  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину санитетског потпоручника: 
АРСЕНИЈЕВИЋ Ненада УРОШ, 
ВЕЛИСАВЉЕВ Николе МАРИНА, 
ВУКОВИЋ Стевана ЈОВАНА, 
ДИМИТРИЈЕВИЋ Богдана ЛАЗАР, 
ЈАНКОВИЋ Драгана ТАМАРА, 
ЈЕМУОВИЋ Гордана НЕВЕНА, 
КРАГУЉ Горана ОЛИВЕРА, 
ЛАЗОВИЋ Александра АЛЕКСАНДРА, 
МАРИЋ Зорана НАТАША, 
МАТИЋ Драгише ТАЊА, 
МЛАДЕНОВИЋ Момчила ХАЏИ МИОДРАГ, 
МИЛОШЕВИЋ Зорана ДРАГАН, 
МИЛОШЕВИЋ Лорана МИЛОШ, 
ПРЛИЋ Предрага РАСТКО, 
ПРОДАНОВИЋ Владана ДОБРИЛА, 
САЛАТИЋ Ратка ИГОР, 
СТАНКОВИЋ Миленка СТЕФАН, 
СТОЈКОВИЋ Драгана МАРИЈА, 
СТОЈКОВИЋ Зорана ЈОВАНА, 
СТОШИЋ Небојше НИКОЛА, 
ТУЦОВИЋ Ненада НЕМАЊА, 
ЦВЕТКОВИЋ Зорана САНДРА, 
ЧОКОРИЛО Зорана МАЈА, 
ШИМУНЂА Петра АНА. 

Примају се у професионалну војну службу са даном 
12. септембра 2020. године. 

 
Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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605. 

Н А Р Е Д Б А  бр. 1-1000 
МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

ОД 12. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
 

На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и члана 17. 
став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)  

п р и м а  с е  у  п р о ф е с и о н а л н у  
в о ј н у  с л у ж б у  

у чину потпоручника финансијске службе 
ЈОСИФОВИЋ Предрага  МАША.  

Прима се у професионалну војну службу са даном 
12. септембра 2020. године. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

606. 
Н А Р Е Д Б А  бр. 1-1005 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 62. Закона о Војсци Србије („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), а у вези са чл. 18. и 20. 
Правилника о унапређивању у чинове војника, ученика и 
кадета војношколских установа и лица на другом струч-
ном оспособљавању за официре и подофицире и о про-
извођењу и унапређивању официра у резерви и подофи-
цира у резерви („Службени војни лист”, бр. 21/09, 13/15, 
23/19 и 26/20) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Вла-
ди („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 
30/18 – др. закон)  

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј у  

у чин резервног пешадијског поручника 
резервни потпоручник 
РАТИЋ Боре НИКОЛА; 
у чин интендантског резервног поручника  
резервни потпоручник 
ЊЕРГЕШ Шандора ПЕТАР. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

607. 
Н А Р Е Д Б А  бр. 1-1011 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 62. Закона о Војсци Србије („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19), а у вези са чл. 18. и 21. 
Правилника о унапређивању у чинове војника, ученика 

и кадета војношколских установа и лица на другом струч-
ном оспособљавању за официре и подофицире и о про-
извођењу и унапређивању официра у резерви и подофи-
цира у резерви  („Службени војни лист”, бр. 21/09, 13/15, 
23/19 и 26/20) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис-
правка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 
44/14 и 30/18 – др. закон)  

в а н р е д н о  с е  у н а п р е ђ у ј е  

у чин резервног поручника телекомуникација  
резервни потпоручник 
СТЕФАНОВИЋ Бранка НЕБОЈША. Унапређује се са 
даном доношења наредбе. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

608. 
Н А Р Е Д Б А  бр. 1-1012 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 15. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 
На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и члана 17. 
став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)  

у н а п р е ђ у ј е  с е  

у чин интендантског капетана прве класе 
капетан 
ПАВЛОВИЋ Станише ДАЛИБОР.  
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 

609. 
Н А Р Е Д Б А  бр. 1-1007 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 
ОД 14. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

  
На основу члана 18. став 1. тачка 6) Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 
– др. закон, 10/15, 88/15 – УС, 36/18 и 94/19) и члана 17. 
став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/0 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
– УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)  

ПРЕСТАЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ВОЈНА СЛУЖБА 

мајору кадровске службе  
ЈОЦИЋ Драгана РАДОСЛАВУ. 
 

Министар одбране 
Александар Вулин, с. р. 
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МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени војни лист”, 11000 Београд, Бирчанинова 5 
Главни и одговорни уредник Татјана Оровић, проф. 

Телефон: 011/3203-133 (32-133) 
Телефон/факс: 011/3000-200 

Штампа: Војна штампарија, Београд, Ресавска 40б  
 

 


